Prijslijst Social Computers & Educatie 2019
Overal waar u leest computer kunt u ook lezen desktop, laptop, smartphone of tablet.
Omschrijving
Prijs incl. btw.
Uurtarief en onderzoekskosten
Uurtarief wanneer u de computer of apparatuur bij ons brengt of
wanneer wij bij u aan huis komen. Het eerste uur wordt volledig in
rekening gebracht. Daarna per kwartier.

€ 37,50
excl. evt. voorrijkosten

Uurtarief hulp op afstand (wij nemen uw computer over en
hebben telefonisch contact). Het eerste half uur wordt in rekening
volledig gebracht. Daarna per kwartier.

€ 32,50

Onderzoekskosten. U kunt uw computer bij SCE afgeven of wij
komen bij u aan huis. ***

€ 27,50 excl. evt. voorrijkosten

Computerreparatie hardware.

Dit is afhankelijk van het
probleem. SCE geeft u een
vrijblijvende offerte.
€ 17,50

Back-up maken van uw bestanden (op uw eigen harde schijf of
USB-stick)
Aankoopbegeleiding
Aankoop advies Laptop/PC/TV/Smartphone*

€ 27,50

Aankoopadvies randapparatuur (printer scanner etc.)*

€ 15,00

Computerinstallatie
Nieuwe computer installeren of opnieuw installeren incl. alle
gewenste software**. Computer afgeven en zelf ophalen bij SCE.
Incl. thuis verbinden met wifi en printer.
Computer APK

€ 65,00
€ 75,00 excl. voorrijkosten
€ 44,95

Randapparatuur / Hardware installatie
Installeren van hardware, zoals harde schijven, intern geheugen en € 15,00
videokaarten in desktoppc’s op laptops.
Installeren van randapparatuur, zoals printers, camera’s etc.
(excl. hardware) inclusief uitgebreide gebruiksinstructie.

€ 35,00 excl. bezorgkosten

Educatie
Scholing en cursussen (individueel of met een vriend of familielid).
Uurtarief.

€ 37,50

Scholings- en cursuspakketten(individueel of met een vriend of
familielid). Pakketten.

Prijs op aanvraag.

Overige
Voorrijkosten per kilometer (heen en terug).

€ 0,30

Bezorgkosten inktpatronen en toners
Gratis in Beek, Stein en Sittard-Geleen. Daar buiten € 3,50 en gratis vanaf
€ 75,00

€ 3,50

De prijzen zijn inclusief 21% BTW en onder voorbehoud van wijzigingen.
Op onze diensten en producten zijn de algemene voorwaarden van toepassing die u kunt
vinden op www.socialcomputers.nl.
*Indien u het geadviseerde apparaat via SCE koopt komen de advieskosten te vervallen.
**De software dient u, indien het betaalde software betreft, apart aan te schaffen of indien reeds in
uw bezit bij ons aan te leveren. Wij installeren alleen legitieme software.
*** Bij reparatie ter plaatse vervallen de onderzoekskosten en betaalt u alleen het uurtarief.

